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1. Опис навчальної дисципліни 

   _________________         ПОДАТКОВА СИСТЕМА________________ 
                                                                                                                        (назва) 

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь Бакалавр 

Спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа і страхування 

Освітня програма Фінанси і кредит 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова  

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Кількість змістових модулів 4 

Курсовий проект (робота) (за наявності) - 

Форма контролю Екзамен 

 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 4 4 

Семестр 7-8 7-8 

Лекційні заняття      60 год. 8 год. 

Практичні, семінарські заняття      45 год. 8 год. 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота        45 год. 134 год. 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих аудиторних годин 

для денної форми навчання: 

 

 4 год. 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою засвоєння дисципліни є надання студентам освітньої програми 

бакалавр в умовах введення державних освітніх стандартів нового покоління 

знань з організації та функціонування податкової системи в межах податкової 

політики держави.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

 засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та 

податкової політики;  

 ознайомлення з особливостями діяльності державної податкової 

служби України;  

 вивчення організаційних особливостей обліку платників податків;  

 вивчення методики розрахунків основних видів загальнодержавних та 

місцевих податків;  

 розгляд порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та 

фізичними особами;  

 аналіз особливостей та умов перекладання податків;  

 дослідження організації альтернативних систем оподаткування,  

 виявлення умов, мотивів та наслідків ухилення платників від сплати 

податків.  

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини з приводу 

перерозподілу валового внутрішнього продукту й національного доходу для 

створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять і виконуючи практичні завдання. Найбільш складні питання 

винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике 

значення в процесі вивчення та закріплення знань з навчальної дисципліни має 

самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно вимог 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати:  

 принципи побудови, функціонування і розвитку податкової системи в 

Україні;  

 економічну сутність оподаткування як складової частини державного 

регулювання економіки;  

 функції податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на 

кінцеві макроекономічні показники;  

 особливості реалізації державного та корпоративного податкового 

менеджменту та його функцій;  

 визначення елементів податку;  

 організацію податкової служби в Україні  

 основні види загальнодержавних і місцевих податків і зборів;  

 об’єкти оподаткування з загальнодержавних та місцевих податків і 

зборів та порядок їх визначення;  

 порядок проведення податкових розрахунків, складання звітності та 

сплати до бюджету основних видів податків і зборів;  



 права і обов’язки, відповідальність платників податків і зборів;  

вміти:  

 аналізувати наслідки реалізації відповідної податкової політики 

держави;  

 формувати базу оподаткування;  

 розраховувати усі загальнодержавні податки та збори;  

 розраховувати суми податкових зобов’язань з місцевих податків і 

зборів;  

 користуватися нормативно-правовим актами і науковою літературою з 

податкової проблематики;  

 планувати на відповідну дату розмір податків залежно від форм 

оподаткування та коригувати договірні відносини з урахуванням їх податкових 

наслідків;  

 застосовувати отримані знання у професійний діяльності.  

Володіти:  

 навичками самостійного набуття знань щодо аналізу подальших змін 

податкової системи;  

 категоріальним апаратом навчальної дисципліни;  

 методами визначення податкових зобов’язань із загальнодержавних та 

місцевих податків і зборів;  

 нормативно-правовим забезпеченням щодо вирішення питань у 

податковій сфері;  

 підходами щодо обґрунтування рішень з податкової політики на мікро- 

та макрорівнях.  

Отримані знання є необхідними для фахівців з оподаткування, 

планування податків, податкових менеджерів, приватних підприємців, 

керівників малих підприємств.  

При викладанні навчальної дисципліни основна увага приділяється 

досягненню синтезу теорії і практики, що сприяє оволодінню студентами 

певних компетенцій.  

 

Набуття компетентностей:  

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом; 

ЗК 05. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

ЗК0 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;  

ЗК 09. Здатність бути критичним і самокритичним;  

ЗК 10. Здатність працювати у команді;  

ЗК 12. Здатність працювати автономно.  

 



спеціальні компетентності (СК): 
СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати 

сучасні економічні явища;  

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування); 

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; 

СК 06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування;  

СК 07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність;  

СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування;  

СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення;  

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. Унікальні (спеціальні, фахові) 

компетентності;  

СК 12. Здатність формувати та приймати фахові рішення у сфері фінансів 

суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки.  



2. Програма та структура навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ 

ОПОДАТКУВАННЯ 

Тема лекційного заняття 1. Економічна сутність податків 

Еволюція податків. Концепції розвитку теорії податків. Загальні теорії 

податків (теорії обміну (атомістична теорія, теорія податку як страхової премії, 

теорія насолоди), теорія фізіократів, класична теорія (теорія податкового 

нейтралітету), теорія примусового характеру податку (теорія жертви, теорія 

колективних потреб), теорія економіки суспільного сектору, кейнсіанські теорії 

(кейнсіанська теорія, неокейнсіанська теорія, посткейнсіанська теорія), 

неокласичні теорії (теорія зовнішніх ефектів, теорія монетаризму, теорія 

економіки пропозиції, теорія держави, теорія раціональних очікувань, теорія 

оптимального оподаткування), теорія глобалізації, теорія 

Левіафаноподаткування, теорія демократичного оподаткування, теорія 

еволюційного оподаткування). Окремі теорії податків (теорія співвідношення 

прямого і непрямого оподаткування, теорія єдиного податку, теорія 

пропорційного і прогресивного оподаткування, теорія перекладення податків). 

Сутність та основні риси податків. Податки в системі доходів державного 

бюджету. Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки 

як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрями 

податкового регулювання економіки й соціальної сфери. Співвідношення 

функцій у різних видів податків. Термінологія оподаткування. Елементи 

податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт та база оподаткування, ставка 

податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок 

сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати 

податку. Методи побудови податкових ставок. Базова ставка податку. Гранична 

ставка податку. Абсолютна та відносна ставка податку. Принципи 

оподаткування.  

 

Тема лекційного заняття 2. Принципи оподаткування та податкові 

відносини 

Наукові основи побудови податкової системи. Поняття податкової 

системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Оптимізація 

співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, між 

різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової 

системи. Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та 

структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують. 

Принципи побудови податкової системи України, їх реалізація. Основні 

недоліки податкової системи в Україні.  

Тема лекційного заняття 3. Оптимальне оподаткування 

Концептуальні засади теорії оптимального оподаткування. Оптимальне 

оподаткування доходів. Оптимальне оподаткування капіталу. Оптимальне 

оподаткування товарів. Теорія Левіафан-оподаткування. Демократична теорія 

оптимального оподаткування. Теорія еволюційного оподаткування. Теорія 

«другого за оптимальністю». Можливості застосування правил оптимального 

оподаткування. 



Тема лекційного заняття 4. Податкове навантаження і розподіл 

податків 

Податкове навантаження і  оподаткування економіки. Перекладання 

податків. Кількісне вимірювання податкового навантаження. Оцінка 

податкового навантаження на макрорівні. Податкове навантаження суб’єктів 

бізнесу та методика його оцінки. Податкове навантаження фізичних осіб та 

система його вимірювання. Визначення податкового навантаження в 

компаративному аналізі. Перекладання податків. Теорії перекладання. Пряме 

перекладання. Зворотне перекладання.  

 

Тема лекційного заняття 5. Уникнення податків та ухилення від 

сплати податків 

Засоби зменшення податкових платежів: податкова оптимізація і 

ухилення від сплати податків. Поняття податкової оптимізації. Основні способи 

і засоби оптимізації податків в Україні. Поняття ухилення від податків. Види 

ухилення від податків. Приховування доходів та інші форми податкових 

зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової економіки. 

Можливості ухилення від сплати з різних видів податків. Боротьба з ухиленням 

від сплати податків. Сутність та форми перекладання податків. Перекладання 

непрямих податків. Напрямки і способи перекладання прямих податків. 

Фактори, що впливають на процес і результати перекладання податків. 

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. 

Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу та його напрямки. 

Проблеми подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та способи його 

усунення 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКІВ ТА 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

Тема лекційного заняття 6. Податкова система та основи її 

організації 

Наукові основи побудови податкової системи. Поняття податкової 

системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Оптимізація 

співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, між 

різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової 

системи. Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та 

структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують. 

Принципи побудови податкової системи України, їх реалізація. Основні 

недоліки податкової системи в Україні 

Тема лекційного заняття 7. Податкова політика та податковий 

механізм 

Сутність податкової політики в системі державного регулювання 

економіки. Цілі та завдання податкової політики. Методи та інструменти 

податкової політики. Принципи формування державної податкової політики. 

Стратегія і тактика податкової політики.  



Класифікація видів податкової політики залежно від її впливу на 

соціально-економічний розвиток країни – політика максимальних податків, 

політика економічного розвитку, політика виважених податків.  

Класифікація залежно від гнучкості реагування податкової політики на 

зміну економічної кон’юнктури – дискреційна і недискреційна. Класифікація 

залежно від рівня контролю над економічною ситуацією в країні – 

стабілізаційна і деструктуюча. Класифікація залежно від швидкості реагування 

податкової політики на зміну зовнішнього середовища – динамічна та 

інерційна. Класифікація залежно від напрямів антициклічного управління 

економікою – дефляційна і рефляційна. Класифікація за функціональною 

ознакою – фіскальна і регулююча. Класифікація залежно від очікувань, 

покладених на податкову політику, – оптимістична, песимістична і реальна. 

Класифікація за територіальною ознакою – державна і місцева. Ефективність 

податкової політики. Діагностичний тест визначення податкової ефективності. 

Коефіцієнти фіскальної ефективності податкової політики (рівень концентрації 

податкових надходжень в доходах зведеного бюджету, коефіцієнт покриття 

податковими надходженнями витрат зведеного бюджету, коефіцієнт виконання 

запланованих податкових надходжень, коефіцієнт своєчасності, коефіцієнт 

якості сплати податків, рівень оподаткування економіки, рівень втрат доходів 

зведеного бюджету від пільгового оподаткування). Коефіцієнти регулюючої 

ефективності податкової політики (коефіцієнт еластичності податкових 

надходжень, коефіцієнт ефективності використання податкових пільг 

підприємствами з інвестиціями, коефіцієнт інвестиційної віддачі податкових 

пільг  підприємств з інвестиціями, коефіцієнт виробничої віддачі інвестицій 

підприємств з інвестиціями, коефіцієнт випередження обсягів реалізації, 

коефіцієнт випередження кількості зареєстрованих суб’єктів малого 

підприємництва, коефіцієнт випередження кількості зайнятих, коефіцієнт 

випередження створення нових робочих місць).  

 

Тема лекційного заняття 8. Організація податкової служби та 

податкової роботи 

Зміст і принципи системи податкового адміністрування в Україні. 

Основні вимоги до раціональної податкової структури. Нормативно-правова та 

організаційна складові системи адміністрування податків. Модернізація 

системи податкового адміністрування в Україні. Недоліки та суперечності 

нормативно-правових актів, що регулюють податкове адміністрування в 

Україні. Податковий кодекс та проблеми реформування податкового 

адміністрування. Удосконалення системи податкового адміністрування в 

контексті інтеграційних процесів. 

Історія створення, склад і структура державної податкової служби 

України. Завдання органів державної податкової служби. Функції органів 

державної податкової служби України. Права органів державної податкової 

служби. Контрольно-перевірочна робота контролюючих органів. 

Відповідальність платників податків. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Непряме оподаткування 



Тема лекційного заняття 9. Акцизний податок 

Економічна сутність акцизного податку. Законодавча і нормативна база 

оподаткування. Особливості застосування акцизного податку в Україні.  

Платники. Об’єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів. Ставки 

акцизного податку. Порядок визначення сум акцизного податку. Строки та 

порядок сплати. Строки подання звітності.  

Особливості оподаткування операцій з імпорту підакцизних товарів. 

Акцизний податок в операціях з переробки давальницької сировини. 

Організація i податкове забезпечення транзиту підакцизних товарів. 

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Застосування марок акцизного збору.  

Механізм застосування пільг для юридичних та фізичних осіб з акцизного 

податку. 

 

Тема лекційного заняття 10. Мито 

Мито як джерело доходів бюджету і як засіб регулювання зовнішньо-

економічної діяльності. Митна політика. Законодавча і нормативна база 

оподаткування.  

Об’єкти оподаткування. Поняття митної вартості товарів і методи її 

визначення. Експортне та імпортне мито. Антидемпінгове, компенсаційне й 

спеціальне мито. Платники мита. Види ставок мита (звичайні, пільгові, 

преференційні) та механізм їх застосування. Справляння мита та порядок його 

перерахування до бюджету. Пільги. 

 

Тема лекційного заняття 11. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість і його роль у формуванні доходної 

частини бюджету. Законодавча і нормативна база оподаткування.  

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників 

податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування. Операції, що не є об’єктом 

оподаткування. Особливості визначення бази оподаткування. Ставки податку 

на додану вартість. Види операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.  

Податковий облік з ПДВ. Податкові зобов’язання і податковий кредит. 

Умови, що визначають право платника на податковий кредит. Податкова 

накладна. Реєстр податкових накладних. Визначення дат виникнення 

податкових зобов’язань і права на податковий кредит.  

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або 

відшкодуванню з бюджету. Податкові періоди. Строки подання податкової 

декларації та розрахунків з бюджетом. Система пільг з податку на додану 

вартість. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. 

Пряме оподаткування 

Тема лекційного заняття 12. Податок на прибуток підприємств 

Корпоративне оподаткування та його роль у формування доходів 

держави. Особливості оподаткування прибутку підприємств. Платники податку 

на прибуток підприємств. Ставки податку. Об’єкт оподаткування. Порядок 

розрахунку оподатковуваного прибутку.  



Формування доходів звітного періоду, їх склад і визначення. Порядок 

коригування доходів звітного періоду. Формування витрат звітного періоду та 

їх склад. Види витрат, які не входять до складу витрат звітного періоду. Дата 

визнання доходів і витрат звітного періоду.  

Амортизація основних засобів. Класифікація основних засобів за 

групами. Механізм застосування методів амортизації. Особливості амортизації 

нематеріальних активів.  

Оподаткування операцій особливого виду. Пільги щодо податку на 

прибуток підприємств. Строки сплати податку та подання звітності 

 

Тема лекційного заняття 13. Оподаткування доходів фізичних осіб 

Причини поширення податку та його роль у формуванні доходів держави. 

Визначення доходів фізичних осіб. Платники податку. Визначення об'єктів 

оподаткування та ставки. Особливості застосування податкової соціальної 

пільги. Податкова знижка в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Порядок 

нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Особливості 

нарахування та сплати окремих видів доходів.  

Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності. 

Визначення чистого доходу. Витрати, зв’язані з підприємницькою діяльністю. 

Ставки податку. Порядок сплати податку до бюджету. 

 

Тема лекційного заняття 14. Екологічний податок 

Сутність екологічного оподаткування. Платники екологічного податку. 

Об’єкт та база оподаткування екологічного податку. Порядок обчислення 

екологічного податку. Порядок подання податкової звітності та сплати податку. 

 

Тема лекційного заняття 15. Рентна плата 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин. Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України. Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна плата 

за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за транспортування 

нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 

природного газу та аміаку територією України. Подання декларації і строки 

сплати рентної плати. 

 

Тема лекційного заняття 16. Податок на майно 

Сутність та необхідність майнового оподаткування. Склад податку на 

майно. Плата за землю. Форми плати за землю. Суб’єкти плати за землю. 

Об’єкт оподаткування. Ставки плати за землю. Поняття вартісної оцінки землі. 

Порядок розрахунку і терміни сплати. Характеристика елементів транспортного 

податку. Суб’єкти оподаткування. Порядок розрахунку і терміни сплати 

податку юридичними та фізичними особами. Економічна сутність та значення 

місцевих податків: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 



Тема лекційного заняття 17. Місцеві збори 
Економічна сутність та значення місцевих зборів: збір за місця для 

паркування транспортних засобів; туристичний збір. Суб’єкти і об’єкти 

оподаткування. Податкові ставки. Механізм обчислення та строки сплати 

місцевих зборів. 

 

Тема лекційного заняття 18. Спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва 

Поняття єдиного податку. Платники єдиного податку. Ставки єдиного 

податку та порядок його сплати. 

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 

Законодавча і нормативна база оподаткування.  

Визначення суб’єктів малого підприємництва. Порядок переходу на 

роботу за спрощеною системою оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

Платники єдиного податку. Ставки єдиного податку для юридичних осіб. 

Об’єкт і база оподаткування. Ставки єдиного податку для фізичних осіб. 

Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок.  

Строки сплати єдиного податку до бюджету. Порядок та строки подання 

звітності суб’єктами малого підприємництва. 

Передумови введення фіксованого сільськогосподарського податку та 

його особливості.  

Платники єдиного податку 4 групи. Об’єкт оподаткування. Ставки 

податку. Порядок нарахування та сплати єдиного податку 4 групи. 

 



ОС бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

тижні усього 
у тому числі 

усього 
 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Загальні основи оподаткування 

Тема 1. Економічна 

сутність податків 1-2 8 4 2   2 7,5 0,5    7 

Тема 2. Принципи 

оподаткування та 

податкові відносини 3-4 4 2 1   1 7,5 0,5    7 

Тема 3. Оптимальне 

оподаткування 5 4 2 1   1 7     7 

Тема 4. Податкове 

навантаження і розподіл 

податків 6 4 2 1   1 7     7 

Тема 5. Уникнення 

податків та ухилення від 

сплати податків 7 4 2 1   1 7     7 

Разом за змістовим 

модулем 1  24 12 6   6 36 1    35 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи податків та податкової системи 

Тема 1. Податкова 

система та основи її 

організації 8 4 2 1   1 7,5 0,5    7 

Тема 2. Податкова 

політика і податковий 

механізм 9 4 2 1   1 7,5 0,5    7 

Тема 3. Організація 

податкової служби та 

податкової роботи 10-11 4 2 1   1 7     7 

Разом за змістовим 

модулем 2  12 6 3   3 23 1    21 

Змістовний модуль 3. Непряме оподаткування 

Тема 1. Акцизний податок 12-13 12 4 4   4 8,5 – 0,5   8 

Тема 2. Мито 14-15 8 4 2   2 8 –    8 

Тема 3. Податок на 

додану вартість 1-3 18 6 6   6 11,5 2 1,5   8 

Разом за змістовим 

модулем 3  38 14 12   12 28 2 2   24 

Змістовний модуль 4. Пряме оподаткування 

Тема 1. Податок на 

прибуток підприємств 4-7 22 8 7   7 12 2 2   8 

Тема 2. Оподаткування 

доходів фізичних осіб 8-10 22 8 7   7 12 2 2   8 

Тема 3. Екологічний 

податок 11 6 2 2   2 8 -    8 

Тема 4. Рентна плата 12 6 2 2   2 8 -    8 

Тема 5. Податок на 

майно 13 6 2 2   2 8 –    8 

Тема 6. Місцеві збори 14 6 2 2   2 8 -    8 

Тема 7. Спрощена 

система оподаткування 

суб’єктів малого 15 8 4 2   2 8 –    8 



підприємництва 
Разом за змістовим 

модулем 4  76 28 24   24 64 4 4   56 

Усього годин  28 150 60 45   45 150 8 6   136 
 

 

1. Теми семінарських занять(не передбачені) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Економічна сутність податків 

План 

1. Оподаткування в історичній ретроспективі 

2. Еволюція наукових поглядів на податки 

3. Сучасні уявлення про сутність податку як економічної категорії 

4. Елементи податку 

5. Форми податків та їх класифікація 

6. Функції податків 

2 

2 Принципи оподаткування та податкові відносини 

План 

1. Принципи оподаткування  

2. Оподаткування та ефективність 

3. Оподаткування і справедливість 

1 

3 Оптимальне оподаткування 

План 

1. Концептуальні засади теорії оптимального оподаткування 

2. Оптимальне оподаткування доходів 

3. Оптимальне оподаткування капіталу 

4. Оптимальне оподаткування товарів 

5. Теорія „другого за оптимальністю” 

6. Можливості застосування правил оптимального оподаткування 

підприємницької діяльності 

1 

4 Податкове навантаження і розподіл податків 

План 

1. Податкове навантаження і загальний рівень оподаткування економіки 

2. Перекладання податків 

1 

5 Уникнення податків та ухилення від сплати податків 

План 

1. Економічна теорія про проблему ухилення від податків 

2. Фактори ухилення від сплати податків 

3. Способи уникнення податків та ухилення від податків 

4. Можливості ухилення від сплати різних видів податків 

1 

6 Податкова система та основи її організації 

План 

1. Поняття податкової системи держави 

1 



2. Вимоги до побудови податкової системи 

3. Принципи побудови податкової системи 

4. Склад податкової системи України 

7 Податкова політика і податковий механізм 

План 

1. Поняття податкової політики 

2. Принципи формування податкової політики та напрями реалізації 

3. Державна податкова політика України 

4. Податкове регулювання розвитку економіки 

5. Поняття податкового механізму та його складові 

6. Механізм обчислення податкової бази 

7. Механізм обчислення та сплати податків 

8. Податкові пільги та податкові санкції 

1 

8 Організація податкової служби та податкової роботи 

План 

1. Історія створення, склад і структура державної податкової служби України 

2. Завдання органів державної податкової служби 

3. Функції органів державної податкової служби України 

4. Права органів державної податкової служби 

5. Контрольно–перевірочна робота податкових органів 

6. Відповідальність платників податків 

1 

9 Акцизний податок 

План 

1. Теоретичні засади справляння специфічних акцизів 

2. Платники акцизного податку 

3. Об’єкт оподаткування 

4. Обчислення акцизного податку 

5. Звітність з акцизного податку та його сплата 

6. Звільнення від сплати акцизного податку 

7. Гармонізація системи акцизного оподаткування у країнах ЄС 

4 

10 Мито 

План 

1. Теоретичні основи митного оподаткування 

2. Поняття мита 

3. Порядок сплати мита  

4. Порядок визначення митної вартості 

2 

11 Податок на додану вартість 

План 

1. Економічна сутність та форми податку на додану вартість 

2. Суб’єкти та об’єкт оподаткування 

3. Операції, що не є об’єктом оподаткування 

4. База оподаткування 

5. Операції, що звільнені від оподаткування 

6. Ставки податку 

7. Порядок обчислення і сплати податку 

8. Податкова накладна 

9. Порядок бюджетного відшкодування ПДВ 

6 

12 Податок на прибуток підприємств 

План 

1. Корпоративне оподаткування та його роль у формування доходів держави 

2. Платники податку 

3. Об’єкт оподаткування 

7 



4. Амортизація 

5. Ставки податку, податковий період, врахування від’ємного значення об’єкта 

оподаткування у результатах наступних податкових періодів. 

13 Оподаткування доходів фізичних осіб 

План 

1. Причини поширення податку та його роль у формуванні доходів держави 

2. Платники податку та об'єкт оподаткування 

3. Податкова знижка 

4. Податкова соціальна пільга 

5. Ставки податку 

6. Порядок нарахування утримання та сплати податку 

7. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності 

7 

14 Екологічний податок 

План 

1. Сутність та передумови екологічного оподаткування 

2. Платники оподаткування 

3. Об’єкт оподаткування 

4. Ставки податку 

5. Порядок нарахування та сплати податку 

2 

15 Рентна плата  

План 

1. Види рентних платежів 

2. Платники, об'єкти, база та ставки плати рентної плати.  

3. Вплив плати за ресурси на їх економічне та раціональне використання.  

3. Особливості рентних платежів  

2 

16 Податок на майно 

План 

1. Сутність майнового оподаткування та історія його впровадження 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

3. Земельний податок і орендна плата 

4. Транспортний податок 

2 

17 Місцеві податки і збори 

План 

1. Характеристика місцевих зборів.  

2. Особливості сплати місцевих зборів  

3. Місцеве оподаткування як основа формування фінансової спроможності 

територій 

2 

18 Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 

План 

1. Поняття єдиного податку 

2. Платники єдиного податку 

3. Ставки єдиного податку та порядок його сплати 

2 

 

6. Теми лабораторних занять (не передбачені) 

№ 

з

/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

.

.. 

  



7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами 
1. Історичні аспекти виникнення й розвитку податків. 

2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу). 

3. Функції та елементи податків. 

4. Класифікація податків. 

5. Поняття податкової політики. 

6. Місце та роль податкової політики в державному регулюванні економіки. 

7. Фактори, які визначають напрям та характер податкової політики. 

8. Поняття податкової системи і вимоги до неї. 

9. Принципи побудови системи оподаткування. 

10. Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави. 

11. Поняття податкового менеджменту. 

12. Державний податковий менеджмент. 

13. Корпоративний податковий менеджмент. 

14. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. 

15. Структура державної фіскальної служби України. 

17. Функції та завдання Державної податкової служби України. 

18. Права контролюючих органів. 

19. Обов'язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів. 

20. Види податкових правопорушень. 

21. Просте та складне перекладання податків. 

22. Сутність податку на додану вартість і його роль у формуванні доходної частини 

бюджету. 

23. Платники податку на додану вартість. 

24. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість. 

25. Об'єкт оподаткування ПДВ. 

26. Особливості визначення бази оподаткування ПДВ. 

27. Ставки податку на додану вартість. 

28. Податкові зобов'язання і податковий кредит з ПДВ. 

29. Податкова накладна. Реєстр податкових накладних. 

30. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню 

з бюджету. 

31. Строки подання податкової декларації та розрахунків з бюджетом. 

32. Механізм бюджетного і експортного відшкодування податку з Державного бюджету 

України. 

33. Економічна сутність акцизного податку. 

34. Платники та об'єкт оподаткування акцизним податком. 

35. Перелік підакцизних товарів. 

36. Ставки акцизного податку. 

37. Застосування марок акцизного податку. 

38. Пільги для юридичних та фізичних осіб з акцизного податку. 

39. Особливості визначення бази оподаткування з акцизного податку. 

40. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

41. Об'єкти оподаткування митом. 

42. Поняття митної вартості товарів і методи її визначення. 

43. Платники мита. 

44. Види ставок мита. 

45. Принципи оподаткування прибутку підприємств. 

46. Платники податку на прибуток підприємств. 

47. Ставки податку на прибуток підприємств. 

48. Порядок розрахунку оподатковуваного прибутку. 



49. Доходи звітного періоду, складові та особливості визначення. 

50. Витрати звітного періоду, їх склад і особливості формування. 

51. Амортизація основних засобів. 

52. Класифікація основних засобів за групами. 

53. Механізм застосування методів амортизації. 

54. Пільги щодо податку на прибуток підприємств. 

55. Строки сплати податку на прибуток підприємств та подання звітності. 

56. Організаційні аспекти звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємств. 

57. Платники податку на доходи фізичних осіб. 

58. Податкові соціальні пільги. 

59. Податкова знижка в оподаткуванні доходів фізичних осіб. 

60. Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності. 

61. Декларування доходів. 

62. Рентна плата. Види рентної плати. 

63. Рентна плата за спеціальне використання води. 

64. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

65. Сутність та значення податку на землю. 

66. Особливості застосування пільгового оподаткування щодо земельного податку. 

67. Порядок розрахунку плати за землю. 

68. Пільги зі сплати плати за землю для юридичних осіб. 

69. Екологічний податок. 

70. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 

71. Особливості оподаткування страхувальників. 

72. Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій. 

73. Особливості оподаткування нерезидентів. 

74. Особливості функціонування акцизних складів. 

75. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна. 

76. Порядок розрахунку рентної плати за спеціальне використання лісних ресурсів. 

77. Роль та значення рентних платежів у державному регулюванні економіки. 

78. Напрями подальшого реформування єдиного податку з фізичних і юридичних осіб. 

79. Способи ухилення від сплати податків. 

80. Відмінність законних та незаконних методів мінімізації податкових зобов'язань 

платника податків. 

 



ТЕСТИ 

1. Знайдіть правильне визначення соціально-економічної сутності податків: 

1 обов’язкові збори, які стягуються з платників податків за умови конкретного 

еквівалентного обміну між державою та платником; 

2 обов’язкові збори з юридичних та фізичних осіб, яким властиві ознаки цільового 

призначення; 

3 обов’язкові збори з юридичних та фізичних осіб, що справляються у процесі 

розподілу та перерозподілу частини вартості внутрішнього валового продукту, які 

акумулюються в бюджетах держави; 

4 обов’язкові платежі, які встановлюються органами влади базового рівня управління 

згідно з переліком, затвердженим Верховною Радою України; 

5 збори з юридичних і фізичних осіб за здійснення спеціально уповноваженими 

органами дії, що має юридичне значення. 

 

2. Яка функція податків полягає у забезпеченні доходів бюджетів різних рівнів? 

(впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

3. Яка функція податків полягає у використанні податків як інструменту регулювання 

економічних відносин у суспільстві? 

(впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

4. Яка функція податків полягає у врахуванні в податковому механізмі соціальних 

аспектів життєдіяльності платників податків? 

(впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

5. Укажіть класифікаційні характеристики груп податків 

Класифікаційні характеристики 

А. За характером оподаткування 

Б. За економічним змістом 

В. За джерелами сплати 

Г. Залежно від органу, який стягує та 

розпоряджається податками 

Д. За порядком формування і використання 

Податки 

1. Податки на майно, доходи, споживання 

2. Загальнодержавні та місцеві 

3. Прямі і непрямі 

4. Загальні та спеціальні 

5. Що сплачуються з доходу і що 

включаються у витрати виробництва 

 

 

6 За напрямками використання податки і збори розподіляються на: 
1 загальнодержавні; 

2 спеціальні; 

3 прямі; 

4 непрямі; 

5 місцеві; 

6 змішані. 

 

7. Вибрати для кожного з принципів побудови податкового законодавства характеристику 

Принципи  

А. Соціальної справедливості 

Б. Рівномірності та зручності сплати 

В. Економічність оподаткування 

Г. Стабільності 

Д. Презумпції правомірності рішень 

платника податку 

Характеристики 

1. установлення строків сплати податків та 

зборів, виходячи із необхідності забезпечення 

своєчасного надходження коштів до бюджетів 

для здійснення витрат бюджету та зручності їх 

сплати платниками 

2. установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків 



3. зміни до будь-яких елементів податків та 

зборів не можуть вноситися пізніш як за шість 

місяців до початку нового бюджетного періоду, в 

якому будуть діяти нові правила та ставки 

4. установлення податків та зборів, обсяг 

надходжень від сплати яких до бюджету значно 

перевищує витрати на їх адміністрування 

5. якщо норма закону чи іншого нормативно-

правового акта, виданого на підставі закону, або 

якщо норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів припускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та 

обов’язків платників податків або контролюючих 

органів, внаслідок чого є можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і 

контролюючого органу 

 

8 
 

Непрямі податки: 
1 встановлюються безпосередньо щодо платника; 

2 встановлюються персонально для конкретного платника; 

3 передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками; 

4 встановлюються в цінах товарів та послуг. 

 

9. Величина яких податкових ставок не змінюється залежно від розміру доходу, який 

оподатковується 

(впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

10 Джерело сплати податку це: 
1 одиниця, яка покладається в основу виміру об'єкта оподаткування; 

2 фонд, явище чи предмет, з якого сплачується податок; 

3 законодавчо встановлений розмір податку, виходячи з об'єкта оподаткування або 

масштабу вимірювання; 

4 відношення податкових надходжень до податкової бази: 

5 законодавчо встановлені умови зменшення податкового тиску. 

 

11. Величина яких податкових ставок збільшується із збільшенням розміру доходу, який 

оподатковується 

(впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

12 Які з наведених ознак відносяться виключно до місцевих податків і зборів: 

1 які повністю спрямовуються до місцевих бюджетів; 

2 коли ставки встановлюються органами місцевого самоврядування без будь-яких 

обмежень; 

3 вводяться за рішенням місцевих органів; 

4 механізм нарахування і порядок сплати відноситься до виключної компетенції 

місцевих органів; 

5 об'єкт оподаткування встановлюється за рішенням місцевих Рад? 

  

13 Які з наведених податків відносяться до непрямих: 

1 податок на майно; 

2 акцизний податок; 

3 податок на доходи фізичних осіб; 



4 податок на додану вартість; 

5 податок на прибуток підприємств? 

 

14. Величина яких податкових ставок зменшується із збільшенням розміру доходу, який 

оподатковується 

(впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

15. Оберіть правильне визначення для кожної з податкових категорій 

Податкові категорії 

А. Платники податку 

Б. База оподаткування 

В. Податкові ставки 

Г. Податковий агент 

Визначення 

1. Особа, на яку покладається обов’язок з обчислення, 

утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, 

надаються) платнику, та перерахування податків до 

відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів 

платника податків 

2. Конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики 

певного об’єкта оподаткування 

3. Розмір податкових нарахувань на (від) одиницю 

(одиниці) виміру бази оподаткування 

4. Фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), 

юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх 

відокремлені підрозділи, які мають, одержують 

(передають) об’єкти оподаткування або провадять 

діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на 

яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів 

 

15 Відношення податкових надходжень до податкової бази це: 

2 норма оподаткування; 

2 податкові канікули; 

3 податкові пільги; 

4 база оподаткування. 

 

16 Який з методів стягнення податків найбільш задовільний з позицій платника: 

1 стягнення у джерела виплати; 

2 стягнення за кадастром; 

3 стягнення за декларацією? 

 

17 Які з наведених місцевих податків і зборів є обов’язковими для впровадження 

місцевими органами: 

1 єдиний податок; 

2 туристичний збір; 

3 збір за місця для паркування транспортних засобів; 

4 податок на майно. 

 

 

18 Система оподаткування це: 

1 сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в 

установленому порядку; 

2 сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджету та державних цільових 

фондів; 

3 сукупність податків і податкових платежів, встановлених державою. 

4 сукупність принципів, форм і методів встановлення та сплати податків і податкових 

платежів, що забезпечують контроль і відповідальність за порушення податкового 



законодавства; 

5 сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджету та державних цільових 

фондів, а також принципів, форм і методів їх встановлення, що забезпечують 

контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства. 

 

19 Податкова політика це: 

1 наявність значного державного боргу, що включає зовнішній, внутрішній борг; 

2 значні обсяги загальнодержавного споживання; 

3 діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації 

справляння податків і  податкових платежів у централізовані фонди грошових 

ресурсів держави. 

 

20 Перелічіть критерії формування податкової політики: 

1 вигоди і адміністративної зручності; 

2 економічної ефективності; 

3 соціальної справедливості; 

4 платоспроможності; 

5 стабільності; 

6 гнучкості; 

7 фіскальної достатності. 

 

21 У чому полягає зміст принципу вигоди та адміністративної зручності: 

1 втрати добробуту в результаті сплати податків повинні бути сумірні для платників з 

тими вигодами, які вони отримують за рахунок фінансованих з податкових 

надходжень потреб і суспільних благ; 

2 тягар оподаткування має розподілятися у відповідності з платоспроможністю 

платника податку; 

3 сприяння стабілізації економіки та економічного росту. 

22 Який із критеріїв формування податкової політики враховує інтереси 

платників податків? 

1 соціальної справедливості; 

2 економічної ефективності; 

3 стабільності; 

4 гнучкості. 

 

23 Який з критеріїв формування податкової політики передбачає незмінність 

правового регламентування справляння податків та зборів протягом певного 

податкового періоду? 

1 соціальної справедливості; 

2 економічної ефективності; 

3 стабільності; 

4 гнучкості; 

5 фіскальної достатності. 

 

24 Згідно 9 і 10 статей ПКУ, до яких видів податків і зборів - загальнодержавних (з) або 

місцевих (м) - відносяться: 

1 податок на прибуток підприємств; 

2 податок на доходи фізичних осіб; 

3 рентна плата; 

4 збір за місце паркування транспортних засобів; 

5 єдиний податок. 

 



25 В чиї повноваження входить установка на території Україні загальнодержавних 

податків і зборів: 

1 Кабінетом міністрів України; 

2 Верховною Радою України; 

3 місцевими органами влади; 

 

26 Платник податків веде свої справи, пов'язані зі сплатою податків 
1 особисто 

2 через представника 

3 за власним вибором 

4 можливо обопільне участь. 

27 . Мито - це: 

а) непрямий податок, який стягується при переміщенні товарів та інших предметів через 

митний кордон країни; 

б) непрямий податок, який стягується при переміщенні товарів та інших предметів через 

державний кордон країни; 

в)непрямий податок, який стягується при переміщенні товарів та транспортних засобів через 

митний кордон країни; 

г) немає правильної відповіді. 

 

28. За характером застосування мито поділяється на: 

а) постійне та мінливе; 

б) сезонне та компенсаційне; 

в) сезонне, антидемпінгове та компенсаційне; 

г) немає правильної відповіді. 

 

29. Митна вартість - це: 

а) заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються 

через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного 

кордону України відповідно до положень Митного Кодексу; 

б) заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що імпортуються, яка 

обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до 

положень Митного Кодексу; 

в) заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що експортуються, 

яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до 

положень Митного Кодексу; 

г) визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон 

України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України 

відповідно до положень Митного Кодексу; 

 

30. Митний тариф - це: 

а) непрямий податок, який стягується при переміщенні товарів та інших предметів через 

митний кордон країни; 

б) систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну 

територію України; 

в)систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів та транспортних засобів, що 

ввозяться на митну територію України; 

г) немає правильної відповіді. 

 

31. Компенсаційне мито застосовується з метою: 



а) компенсації вітчизняним товаровиробникам різниці у цінах між їх продукцією та 

імпортованою продукцією; 

б) компенсації вітчизняним товаровиробникам різниці у цінах між їх продукцією та 

імпортованою продукцією у випадках встановлення фактів демпінгу; 

в) компенсації витрат бюджету на надання субсидій у випадку експорту субсидованої 

продукції; 

г) немає правильної відповіді. 

 

32. Визначте, що таке митна вартість: 

а) це ціна товару, обумовлена в контракті; 

б) це ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті на момент перетину митного кордону; 

в) це сума платежів, сплачена при перетині митного кордону; 

г) це сума мита, що сплачується до бюджету; 

д) правильної відповіді немає. 

 

33. Акцизний податок класифікується як: 

а)прямий; 

б)реальний; 

в) універсальний непрямий; 

г) місцевий непрямий; 

г) індивідуальний непрямий. 

 

34. База оподаткування підакцизних товарів визначається як: 

а) вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за 

встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану 

вартість та з урахуванням акцизного податку; 

б) вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими 

імпортером мінімальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без 

податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку; 

в) митна вартість без урахування акцизного податку; 

г) інше. 

 

35. У разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвалерних ставок базою 

оподаткування є: 

а) величина підакцизного товару (продукції), визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, 

кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних 

показниках; 

б) договірна або контрактна вартість реалізованого підакцизного товару (продукції); 

в) вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), виробленого на митній території 

України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з 

урахуванням акцизного податку; 

г) вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), виробленого на митній території 

України, з урахуванням ПДВ та акцизного податку. 

 

36. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування акцизним 

податком: 

а)реалізації підакцизних товарів (продукції) крім нафтопродуктів, вироблених на митній 

території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів 

(продукції); 

б) реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів шляхом продажу, обміну їх на інші 

товари, безоплатної передачі або з частковою їх оплатою; 



в) придбання імпортних товарів за іноземну валюту або в порядку обміну чи безкоштовної 

передачі; 

г) оптове постачання електричної енергії. 

 

38. Оподаткування акцизним податком тютюнових виробів здійснюється з застосуванням: 

а) адвалорних та специфічних ставок податку; 

б) адвалорних та специфічних ставок податку одночасно, а також величини мінімального 

акцизного податкового зобов'язання; 

в) адвалорних ставок податку, а також за використання показника максимальної роздрібної 

ціни на такі тютюнові вироби; 

г) адвалорних ставок податку одночасно, а також за використання показника максимальної 

роздрібної ціни на такі тютюнові вироби. 

39. В Україну ввозитися новий автомобіль «Honda Akkord» з об'ємом циліндрів 

дизельного двигуна 2000 куб. см., курс євро на 0 годин подання митної декларації - 31,021 

грн. Сума акцизного податку буде становити: 

а) 1601,26 грн; 

б) 2732,2 грн; 

в) 3665,98 грн; 

г) 4653,15 грн. 

 

40. Податковий кредит (ПДВ) звітного періоду складається: 

1 із сум, наданих підприємству банківськими установами для погашення заборгованості 

перед бюджетом; 

2 із сум податку на додану вартість, сплаченого (нарахованих) платником податку у 

звітному періоді у зв'язку з придбання або виготовлення товарів та послуг, що 

використовуються в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської 

діяльності платника податку та основних засобів чи нематеріальних активів, що 

підлягають амортизації; 

3 із сум податку на прибуток підприємств, термін сплати по якому відстрочений; 

4 із сум ПДВ, що входять до ціни продажу продукції, виробленої платником податку. 

 

41. Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість  у разі: 
1 коли обсяг її оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг)  протягом 

будь-якого періоду за останні дванадцять календарних місяців перевищував 3600 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2 коли обсяг її оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг)  протягом 

будь-якого періоду за останні дванадцять календарних місяців перевищував 7200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3 коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), протягом  

останніх  дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує  1000000 гривень (без 

урахування податку на додану вартість); 

4 коли особа здійснює будь які торгові операції. 

 

42. Яке слово пропущене в реченні? 

База оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів та послуг 

визначається, виходячи з їх ___________                                ___              

вартості. 

(впишіть вірну 

відповідь одним 

словом) 

 

43. Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з: 

1  передачі основних засобів в уставний фонд юридичної особи в обмін на емітовані 

корпоративні права; 

2  надання послуг з утримання дітей в дошкільних закладах; 



3  передплати періодичних видань вітчизняного виробництва; 

4  вивозу товарів за межі митної території України; 

5     правильної відповіді немає. 

 

44. Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників з: 
1 обігу валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет НБУ за винятком тих, 

що використовується для нумізматичних цілей; 

2 оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним 

органам виконавчої влади і місцевого самоврядування; 

3  вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг для їх 

споживання за межами митної території України; 

4 правильної відповіді немає; 

 

43. За ставкою 0% оподатковуються ПДВ операції з: 
1    ввезення товарів, послуг на митну територію України; 

2    безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів науковим установам та науковим 

організаціям, вищим навчальним закладам; 

3      поставки товарів підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території 

України у зонах митного контролю; 

4      поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних 

послуг у сфері позашкільної освіти; 

5      правильної відповіді немає. 

 

44.  Податкове зобов’язання - загальна сума податку, отриманого платником ПДВ: 
1 від продажу товарів в звітному податковому періоді; 

2 від закупівлі товарів в звітному податковому періоді; 

3  в формі бюджетного відшкодування, що зараховано на окремий рахунок у банку, яку 

необхідно в повному обсязі перерахувати органам місцевого самоврядування; 

4 правильної відповіді немає. 

 

45.  Датою виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з продажу 

товарів, послуг є: 
1 дата перерахування коштів платником податку на банківський рахунок постачальника; 

2 дата відвантаження товарів або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання 

робіт (послуг) платником ПДВ; 

3  дата, яка припадає на податковий період, протягом якого  відбувається будь-яка з подій, 

що сталась раніше, або дата зарахування коштів від покупця, або дата відвантаження товарів; 

4 всі відповіді правильні; 

5 правильної відповіді немає. 

 

46. Не дозволяється включення до податкового кредиту витрат: 

1 що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями; 

2 пов’язаних з придбанням товарів, вартість яких не належить до складу  витрат виробництва 

(обігу) і основних засобів, які не підлягають-амортизації; 

3 у разі коли товари виготовлені або придбані частково використовуються в 

оподатковуваних операціях, а частково ні; 

4 правильні відповіді 1) і 3);  

5 правильної відповіді немає. 

47. Яке слово пропущене в реченні? 

__________________ в податковому обліку вважатимуть 

матеріальні активи, що призначені платником податку для 

використання в його господарській діяльності, вартість яких 

(впишіть вірну 

відповідь одним 

словом) 



перевищує 20000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним 

або моральним зносом та очікуваний строк корисного 

використання яких із дати введення в експлуатацію становить 

понад один рік 

 

48. Укажіть витрати, які підлягають амортизації, із перелічених нижче  

1 придбання основних засобів та нематеріальних активів для  використання в 

господарській діяльності;  

2 самостійне виготовлення основних засобів для використання в госпдіяльності; 

3 проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів 

поліпшення основних засобів;  

4 поліпшення якості земель, не пов'язане з будівництвом; 

5 утримання основних засобів, що знаходяться на консервації; 

6 придбання основних засобів або нематеріальних активів з метою їх подальшого 

продажу;  

7 вирощування багаторічних плодоносних насаджень; 

8 придбання і відгодівлю продуктивної худоби. 

 

49. Укажіть мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів 

згідно ПКУ 

Групи основних засобів 

А. Група 1 

Б. Група 2 

В. Група 3 

Г. Група 4 

Д. Група 5 

Е. Група 6 

Є. Група 7 

Строки корисного використання 

1. 4 

2. 6 

3. 5 

4. 10 

5. 20 

6. 15 

7. не передбачено 

 

50. Яке слово пропущене в реченні? 

Під терміном ………………………………. слід розуміти 

систематичний розподіл вартості основних засобів, інших 

необоротних та нематеріальних активів, що амортизуються, 

протягом строку їх корисного використання. 

(впишіть вірну 

відповідь одним 

словом) 

 

51. Розподіліть основні засоби за групами згідно ПКУ 

А. земельні ділянки 

Б. будівлі, споруди, передавальні пристрої 

В. машини та обладнання 

Г. транспортні засоби 

Д. тварини 

Е. багаторічні насадження 

Є. інструменти, прилади, інвентар 

1. Група 1 

2. Група 8 

3. Група 3 

4. Група 4 

5. Група 5 

6. Група 6 

7. Група 7 

 

55. Яке слово пропущене в реченні? 

Доход від продажу товарів, згідно П(С)БО, визнається за датою 

переходу покупцеві ___________________ на такі товари 

(впишіть вірну 

відповідь одним 

словом) 

 

56. Яке слово пропущене в реченні? 

Доход від виконання робіт, надання послуг, згідно П(С)БО, 

визнається за датою складання ___________________, або іншого 

(впишіть вірну 

відповідь одним 



документа, який підтверджує виконання робіт (послуг). словом) 

 

57. Метод прискореного зменшення залишкової вартості може застосовуватися при 

нарахуванні амортизації для основних засобів груп: 

1 1,2 і 3; 

2 4 та 5; 

3 6 - 9; 

4 для всіх груп, крім 10, 11 і 13. 

 

58. Дата визнання витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток: 

1  витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому або були отримані доходи, у зв'язку 

з якими такі витрати були понесені, або в якому витрати були фактично понесені; 

2  витрати визнаються на найбільш ранню з дат або коли вони були фактично сплачені, або 

коли вони були фактично понесені; 

3  обидві відповіді вірні; 

4  немає правильної відповіді. 

 

59. Хто є платником податку на доходи фізичних осіб? 

а) громадяни України; 

б) іноземні громадяни; 

в) особи без громадянства; 

г) фізична особа, яка має місце проживання в Україні і отримує як доходи з джерелом їх 

походження з території України, так й іноземні доходи; 

5) нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України. 

 

60. Що є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб для резидента? 

а) сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, одержаний з різних джерел як на 

території України, так і поза її межами; 

б) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального 

річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року; 

в) доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх 

виплаті; 

г) тільки доходи в грошовій формі; 

ґ) доходи як у грошовій так і в натуральній формі; 

д) іноземні доходи; 

е) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

 

61. Розставити ставки податку на доходи фізичних осіб в залежності від сфери 

застосування 

Розмір ставки Сфера застосування ставки 

А. 18% 

Б. 0% 

В. 5% 

 

1. Заробітна плата, інших заохочувальні та компенсаційні виплати або 

інші виплати і винагороди  

2. Спадщина від будь-якого члена родини спадкодавця 1,2 ступеня 

споріднення 

3. Пасивні доходи 

4. Виграш чи приз (крім у державній та недержавній грошовій лотереї 

5. Доходи у вигляді дивідендів;; 

6. Пенсії 

 

62. Податкова знижка це: 

а) одна із податкових пільг, що полягає у перенесенні терміну сплати податку; 

б) сума, на яку платник податку має право зменшити податкові зобов’язання звітного періоду; 



в) сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв’язку з придбання 

товарів у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на суму яких 

дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу. 

 

63 При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об’єкт оподаткування 

визначається як: 

а) сума такої заробітної плати, яка зменшена на суму збору до Пенсійного Фонду України та 

внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які 

справляються з найманої особи; 

б) нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного Фонду 

України або внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які 

справляються з найманої особи; 

в) як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, 

передбачених законом,  обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, 

які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму 

податкової соціальної пільги за її наявності; 

г) нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму податкової соціальної пільги, 

збору до Пенсійного Фонду України та внесків до фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, які справляються за рахунок доходу найманої особи. 

 

64. При нарахуванні доходів у будь-яких не грошових формах база оподаткування 

визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами: 

а) при оподаткуванні доходу у вигляді суми знижки віл ціни вартості товарів (робіт, послуг); 

б) при неоподатковуваному доході суми страхового відшкодування за договорами страхування 

майна; 

в) при оподаткуванні доходу набувача цільової допомоги, яка надана для проведення наукових 

досліджень та розробок; 

г) оподатковуваного доходу, який виник при обміні одного рухомого майна на інше. 

 

65. До доходу внаслідок укладання договору дарування (в залежності від того, хто дарує 

подарунок) застосовуються ставки: 
а) 5%, 15 (20)%, 30%; 

б) 0%, 1%, 5%, 15 (20) %, 30%; 

в) 0%, 5%, 18%; 

г) 1%, 5%, 15 (20)%, 30%. 

 

66. База оподаткування при нарахуванні доходів у не грошових формах визначається як: 

а) вартість такого доходу, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який 

розраховується за такою формулою: 

           100 

К = --------------- 

     100 – Сп 

б) вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, 

який розраховується за такою формулою: 

          100 

К = --------------- 

     100 + Сп 

в) не розраховується, оскільки податок з доходів фізичних осіб в зазначеному випадку не 

стягується; 

г) вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами; 

ґ) правильної відповіді немає. 



 

67. До складу податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб не включають: 

а)суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації 

вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника; 

б)суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров’я для 

компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку; 

в)придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не 

підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України; 

г)оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з 

усиновленням дитини; 

 ґ) правильної відповіді немає. 

 

68. Фізична особа - резидент у серпні 2020 р. продала автомобіль. Договірна вартість 

110000 грн., оціночна вартість - 132000 грн. У 2020 р. це друга угода купівлі / продажу 

рухомого майна для такої фізичної особи. Утриманий ПДФО повинен скласти: 

1 6600 грн.; 

2  7140 грн.; 

3  2000 грн.; 

4  2100 грн. 

 

69. Об’єктом нарахування екологічного податку є: 

а) обсяги та види забруднюючих речовин; 

б) вартість продукції підприємства, при виробництві якої утворюються шкідливі речовини; 

в) прибуток підприємства, що здійснює викиди шкідливих речовин; 

г) вартість основних засобів підприємства, що здійснює шкідливі викиди. 

 

70.  Який суб'єкт є платником екологічного податку у випадку здійснення скидів 

промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів:  

а) суб'єкт, який здійснює скиди забруднюючих речовин; 

б) водоканал. 

 

72. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ВАТ 

«Дніпроспецсталь» в І кв. 2020 р. склали: 

№з/п Назва забруднюючої речовини Усього викидів, т 

1 Оксиди азоту 262,206 

2 Ангідрид сірчистий 48,624 

3 Оксид вуглецю 646,895 

4 Тверді речовини 32,849 

Сума екологічного податку, який справляється за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, становитиме: 

а) 205395,83; 

б) 482691,79; 

в) 824985,83. 

 

7 3 .  Рентна плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який 

справляється у вигляді: 

а) збору за забруднення навколишнього природного середовища (за відходи); 

б) плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; 

в) рентної плати за спеціальне використання води; 

г) рентних платежів. 

 



74. Хто є платниками плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин? 

а) суб'єкти господарювання та підприємці, які набули права користування об'єктом 

(ділянкою) надр; 

б) юридичні особи, які провадять господарську діяльність; 

в) підприємці, які проводять геологічне вивчення; 

г) підприємці, які не мають спеціальних дозволів на користування надрами. 

 

75. До об'єкта оподаткування плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин належить: 

а) видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки без 

економічної вигоди; 

б) обсяги мінеральних вод, що видобуті та використовуються для лікування; 

в) обсяг погашених запасів корисних копалин; 

г) корисні копалини, видобуті з надр при реконструкції геологічних об'єктів природно-

заповідного фонду. 

 

76. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини 

(мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за формулою: 

а) Цр = (Вмп + (Вмп х Крмпе))/ Vмп; 

б) Пзн = Vф х Сазн х*Кіш; 

в) Пзн = VфхВккхСвнзхКпп; 

г) Цр = (Вкк+ (Вмп х Крмпе))/ Кпп. 
 

77. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є: 

а) обсяг підземного простору (ділянки) надр для зберігання природного газу та газоподібних 

продуктів; 

б) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її 

континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони; 

в) обсяг погашених запасів корисних копалин; 

г) обсяг мінеральної сировини, що утворюється у результаті виконання первинної 

переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання. 

 

78. Виходячи з чого платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України обчислюють суму плати? 

а) виду радіозв'язку; 

б) виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот; 

в) розміру встановлених ставок; 

г) ширини смуги радіочастот. 

 

79.Платниками рентної плати за спеціальне використання води є: 

а) юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, які утворені та провадять свою діяльність 

відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; 

б) юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) 

або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених 

трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки зі сплати податків зборів та обов'язкових 

платежів; 

в) платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну 

професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької 

чи незалежної професійної діяльності; 



г) суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, 

відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, 

постій ті представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують 

воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів від первинних або інших 

водокористувачів, та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і 

рибництва. 

 

80Об'єктом оподаткування рентної плати за спеціальне використання води є: 

а) нормативний обсяг води, що зберігається у відповідних пристроях протягом певного часу 

з урахуванням забруднюючих речовин у водних об'єктах; 

б) вартість транспортування облікової одиниці вантажу магістральними трубопроводами 

України (без податку на додану вартість); 

в) фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат 

води в їх системах водопостачання; 

г) господарська операція; яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом об'єкта 

оподаткування на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк. 

 

81. Платниками земельного податку є: 

1 Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) 

2 Землекористувачі 

3 Сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 % 

4 Сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

50 % 

82. Від сплати плати за землю звільняються фізичні особи: 

1 Інваліди першої і другої групи 

2 Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років 

3 Пенсіонери (за віком) 

4 Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

5 Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

 

83. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком: 

1    Земельні ділянки лікарень, фермерських господарств, бюджетних установ; 

2       Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв; 

3       Земельні ділянки, які орендуються іноземцями; 

4    Земельні ділянки сільськогосподарського призначення. 

 

84. Платниками якого податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які 

є власниками об'єктів нерухомості : 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь словами) 

 

85. База оподаткування об’єкта нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-

платника податку, зменшується: 

1 для квартири  на 50 кв. метрів; для житлового будинку  на 100 кв. метрів 

2 для квартири  на 60 кв. метрів; для житлового будинку  на 120 кв. метрів 

3 для квартири  на 70 кв. метрів; для житлового будинку  на 400 кв. метрів 

4 для квартири  на 120 кв. метрів; для житлового будинку  на 250 кв. метрів 

 



86. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюються в 

таких розмірах за 1 кв. метр площі об’єкта нерухомості: 

1. для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, 

житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 % 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року 

2. для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова 

площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 % розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року 

3. у розмірі, що не перевищує 3 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

 

87. Платники єдиного податку 4 групи розрахунок належного до сплати податку 

здійснюють за формулою: 

(впишіть вірну відповідь формулою) 

 

88. Платники єдиного податку третьої групи самостійно обирають одну з наступних 

ставок податку: 

а) 3% доходу у разі сплати ПДВ, або 5% доходу, у разі включення ПДВ до єдиного 

податку; 

б) 5% суми виручки від реалізації продукції (з акцизним збором) у разі сплати ПДВ, або 

6% суми виручки від реалізації продукції (без акцизного збору), у разі включення ПДВ до 

єдиного податку; 

в) 6%, 10%, 20%.  

г) 6% суми виручки від реалізації продукції (без акцизного збору) у разі сплати ПДВ, або 

10% суми виручки від реалізації продукції (без акцизного збору), у разі включення ПДВ 

до єдиного податку. 

 

89. Вкажіть правильну відповідь. Ставки єдиного податку для першої групи платників 

єдиного податку встановлюються: 

а). у межах від 1 до 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

б)  у межах від 1 до 10 відсотків прожиткового мінімуму працездатної особи. 

в)  до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

г) до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

д) вірних відповідей немає. 

 

90. Вкажіть правильну відповідь. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного 

податку третьої групи є: 

а) календарний місяць; 

б) календарний квартал; 

в) календарний рік; 

г). календарний квартал або календарний рік за заявою платника; 

д) півріччя. 

 

90. Платниками якого збору є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які 

організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів 

на майданчиках для платного паркування: 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь словами) 

 

91. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі: 

1 від 1 до 2 % до бази справляння збору 

2 5 % до бази справляння збору 



3 від 0,5 до 1 % до бази справляння збору 

4 у розмірі до 0,5 % - для внутрішнього туризму та до 5 % - для в’їзного туризму від 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення 

 

92. Платниками якого збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на 

якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної 

громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк: 

(впишіть вірну відповідь словами) 

 

93. Об'єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є: 

1   Площа земельної ділянки; 

2   Земельна ділянка; 

3   Місце для паркування; 

4      Транспортний засіб. 

 

94. Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюються за 

кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у 

розмірі: 

1         Від 0,03 % до 0,15 % мінімальної заробітної плати; 

2         Від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3         До 50 % прожиткового мінімуму; 

4         До 20 % вартості паркування транспортних засобів. 

 

95. Платниками туристичного збору є: 

1        Інваліди та діти-інваліди; 

2        Громадяни України й іноземці; 

3        Особи, які прибули у відрядження; 

4        Ветерани війни. 

 

 

8. Методи навчання 

При викладанні дисципліни передбачено застосування активних і 

інтерактивних методів навчання – проблемних та міні–лекцій, семінарів у 

активній формі, розгляд кейсів, ділові ігри. Основні відмінності активних та 

інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки 

методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю навчального 

процесу, який виявляється в: високій мотивації студентів; закріпленні 

теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості студентів; 

виробленню здатності ухвалювати самостійні рішення, здібності до колективних 

рішень; виробленню здібності до соціальної інтеграції; придбанні навичок 

вирішення конфліктів у податковій сфері; розвитку здібності до компромісів.  

Види навчальних технологій, які використовуються для активізації процесу 

навчання, наведено в таблиці.  

 



Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання 
Методики активізації процесу навчання Практичне застосування навчальних технологій 

Проблемні лекції – спрямовані на розвиток 

логічного мислення студентів і 

характеризуються виділенням головних 

висновків з питань, що розглядаються. Під 

час лекцій студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, яка відіграє 

активізуючу роль, примушує студентів 

сконцентруватися і почати активно мислити 

в пошуках правильної відповіді 

Проблемна лекція з питання: "Історичні аспекти 

виникнення й розвитку податків" (за темою 1) 

Проблемна лекція з питання: "Податкова система 

як засіб реалізації податкової політики держави" 

(за темою 7) 

Проблемна лекція з питання: "Сутність податку 

на додану вартість і його роль у формуванні 

доходної частини бюджету" (за темою 11) 

Проблемна лекція з питання: "Економічна 

сутність акцизного податку" (за темою 9) 

Проблемна лекція з питання: "Принципи 

оподаткування прибутку підприємств" (за темою 

12) 

Міні–лекції – характеризуються значною 

ємністю, складністю логічних побудов, 

образів, доказів та узагальнень  

Міні–лекція з питання: "Принципи побудови 

податкової системи України: аналіз та проблеми" 

(за темою 2) 

Міні–лекція з питання "Сучасний стан розвитку 

державної податкової служби України" (за темою 

8) 

Міні–лекція з питання: "Мито як джерело 

доходів бюджету та засіб регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності" (за темою 10) 

Міні–лекція з питання: "Основні переваги 

податку з доходів фізичних осіб" (за темою 13) 

Міні–лекція з питання: "Сучасний стан 

спрощеної системи оподаткування»  

 

9. Форми контролю 
Видами контролю знань студентів (слухачів) є поточний контроль, проміжна та 

підсумкова атестації.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента (слухача) до виконання конкретної роботи.  

Поточно контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: практичний 

модульний контроль і лекційний (теоретичний) модульний контроль. Оцінка за практичну 

складову модульного контролю виставляється за результатами оцінювання знань студента під 

час практичних занять, виконання завдань для самостійної роботи та проміжного контролю 

згідно з графіком навчального процесу. Оцінювання і перевірка знань студента проводиться в 

таких формах:  

1. Перевірка та оцінювання знань студента під час проведення практичних занять.  

2. Оцінювання виконання завдань для самостійної роботи.  

3. Проведення поточних контрольних робіт (тестування, теоретичні та ситуаційні 

завдання).  

4. Проведення поточного модульного контролю (практичного та лекційного).  

5. Проведення іспиту.  

Перевірка та оцінювання знань студента під час проведення практичних занять має на 

меті перевірку рівня володіння теоретичними знаннями з теми практичного заняття та 

можливість застосовувати їх при вирішенні практичного завдання. Оцінювання проводиться за 

100–бальною системою за такими критеріями:  



1) ступінь засвоєння теоретичного матеріалу, який розглядається на заняттях, його 

розуміння;  

2) ступінь вміння засвоювати компетенції, набуті на практичних заняттях;  

3) рівень вивчення основної, додаткової рекомендованої літератури, а також сучасної 

літератури з проблематики певних тем навчальної дисципліни;  

4) уміння поєднувати теорію з практикою при вирішенні питань податкового характеру, 

вміння обґрунтовувати прийняті рішення при виробленні рекомендацій щодо напрямів 

подальшої реалізації податкової політики, виконанні розрахункових завдань щодо обчислення 

сум податків, винесених на розгляд аудиторії;  

5) логіка, стиль і структура відповідей на питання в письмовій роботі студента і при 

усних відповідях в аудиторії;  

6) вміння студента обґрунтовувати свою позицію з точки зору діючого податкового 

законодавства, узагальнювати інформацію та робити висновки.  

Оцінка знань здійснюється з урахуванням таких умов:  

100 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді всім 

шести зазначеним критеріям;  

90 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді всім 

шести зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

80 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді тільки 

п’яти зазначеним критеріям;  

75 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді тільки 

п’яти зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

70 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді чотирьом 

зазначеним критеріям;  

65 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді чотирьом 

зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

60 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді трьом 

зазначеним критеріям;  

50 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді трьом 

зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

40 бали – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді трьом 

зазначеним критеріям з відхиленнями;  

30 бали – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді двом 

зазначеним критеріям;  

20 бали – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді тільки 

одному зазначеному критерію;  

10 бал – відповідь виконаного завдання студента або його усної відповіді не отримана 

відповідно до умов зазначених критеріїв.  

Проведення поточних контрольних робіт (тестування, теоретичні та ситуаційні 

завдання) відбувається за кожною темою (іноді теми можуть об’єднуватись). Це дає можливість 

перманентно оцінювати рівень знань студентів з теоретичних питань навчальної дисципліни.  

Лекційний модульний контроль здійснюється у письмовій формі за відповідними 

білетами. Структура білетів включає у себе: теоретичне питання та ситуаційні завдання. Для 

підведення підсумків роботи студентів із змістовного модуля виставляється підсумкова оцінка з 

поточно–модульного контролю, яка враховує оцінки за практичний модульний контроль і 

лекційний модульний контроль.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та 

заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  



 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна                                        за 

результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Долженко І.І., Березовська Л.О., Податкова система. Навчальний посібник. – К.: 

«Нічлава», 2020 – 676 с. 

2. Долженко І.І., Березовська Л.О., Лабенко О.М. Податкова система. Практикум. – К.: 

«Нічлава», 2020 – 134 с. 

3. Долженко І.І. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. -  К.: «Нічлава», 2016 - 

426 с. 

4. Податкова система [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1659 

5.  

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Актуальні проблеми реформування податкової системи України [Текст] : навчальний 

посібник / В.М. Попович, В.І. Антипов, О.А. Долгий та ін. – Ірпінь : [б. и.], 2007.– 414 с. 
2. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. К. : КондорВидавництво, 

2012. 222 с.  

3. Варналій З.С., Романюк М.В.. Податкова система: [підручник]. К.: Знання України, 2019. – 567 с. 

4. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі [Текст] : навчальний посібник для студ. ВНЗ / І. Д. 

Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с. 
5. Вектори розбудови податкової системи / Становлення доктрини фінансової системи України: 

монографія / За ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С.111-148.  

6. Данілов О.Д. Податок на додану вартість [Текст] : навчальний посібник для студ. вузів / 

Олександр Дмитрович Данілов. – К. : [б. и.], 2003. – 254 с. 
7. Дроздовська О. С. Співвідношення прямих та непрямих податків у податковій системі України 

[Електронний ресурс] / О. С. Дроздовська, О. В. Озерчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 10. 

- С. 44-50.  

8. Еш С.М. Податкова система України [Текст] : навчальний посібник / С. М. Еш. – К. 

Кондор, 2008. – 106 с. 
9. Іванов Ю. Б. Податкова система : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : 

Атіка, 2006. – 920 с. 

10. Іванов Ю. Б., Швабій К. І. Нагальні проблеми формування державної податкової політики в 

Україні. Фінанси України. 2017. № 5. С. 39-52.  

11. Крисоватий А. І. Домінанти гармонізації оподаткування : національні та міжнародні вектори 

[Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. 248 

с.  

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1659


12. Крисоватий А.І., Валігура В. А. Податкові розрахунки і звітність: навчальний посібникю 

Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 338 с.  

13. Митна справа : підруч. / [А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк та ін.] ; за ред. А. 

І. Крисоватого. Тернопіль : ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. 540 с.  

14. Налоговые реформы. Теория и практика: моногр. /; под. ред. И.А.Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 с. 

15. Олійник О.В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / 

О.В. Олійник, І.В. Філон. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 
16. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; 

за ред. П. В. Мельника. – К. : Знання України, 2010. – 505 с.  

17. Податкова система [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Київський 

Національний університет імені Тараса Шевченка ; За ред. І. О. Лютого. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 456 с. 
18. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2015. – 416 с.  

19. Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та 

інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с. 

20. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / Андрущенко В.Л., 

Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 222 с. 
21. Податковий кодекс України URL: Режим доступу: www.rada.gov.ua. 20. Податова політика: теорія, 

методологія, інструментарій: навч. посібн. / під ред. д-ра економ. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра економ. 

наук, проф. Майбурова І. А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492 с. (С. 377-384).  

22. Податковий кодекс України: станом на 10 грудня 2010 року [Текст] : наукове видання. – 

К. : Алерта ; К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. – ISBN 978–617–566– 034–8 (Алерта). 
23. Прокопенко І.А., Панура Ю.В., Іванишина О.С., Тучак Т.В., Смірнова О.М. Податкова система : 

навч. посіб. К. : Кондор, 2015. 698 с.  

24. Реформирование налоговых систем: теория, методология и практика: моногр. / под. ред. 

И.А.Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И.Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – 352 с.  

25. Система оподаткування та податкова політика [Текст] : навчальний посібник для студ. 

вузів / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко; За ред. В.Б. Захожая, 

Я.В. Литвиненка. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с. 
26. Сідельникова Л.П. Податкова система: Навчальний посібник / Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. – 

Київ: Видавництво Ліра-К, 2013. – 604 с.: - 2-ге видання, перероблене і доповнене. 

27. Сідельникова Л.П. Теоретико-організаційні домінанти і практика розбудови податковоборгових 

джерел формування бюджетних ресурсів держави: Монографія. Херсон: ПП Грінь Д.С., 2013 – 445 с.  

28. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика. К.: Знання, Прес, 2004. – 454 с.  

29. Соколовскька А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник. – К.: 2010. – 326 с. 
30. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрушенко В.Л. Держава-податки-бізнес.- К.: Либідь, 1992.- 328 

с.  

31. Ткачик Ф.П. Податкове консультування. Навчальний посібник.Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 252 с.  

32. Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид. переробл. і доповн. - К.: 

Знання, 2012. – 687 с. 
 

Допоміжна 

1. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. 

з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – К.: 

Либідь, 2000 – 654с. 

2. Земельний кодекс України. Закон від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

4. Митний кодекс України. від 13 березня 2012 року № 4495І [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-//І [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


6. Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч. / В.В.Білоус, Л.К.Вороновпа, 

О.О.Головашевич та ін..; за ред. М.П.кучерявенка. – Х.: Право, 2001 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. -Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

12. Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та 

маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-2010-п 

13. Порядок  ведення  Єдиного  реєстру  податкових  накладних.  Постанова  Кабінету 

Міністрів України від 29.10.2010 № 1276 [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1246-2010-%D0%BF#n9 

14. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком 

(податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового 

неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які 

використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1257 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1257-2010-п. 

15. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком 

(податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України 

легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1215-2010-п. 

16. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання 

або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти 

моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 69 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/69-2013-п. 

17. Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень 

застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення 

його права на податкову соціальну пільгу та форми повідомлення про наявність порушень. 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2017 р. № 514 [Електронний 

ресурс]. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0693-17 

18. Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків. 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 р. №610 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-17 

19. Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-п. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-2010-Ð¿
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1246-2010-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0693-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-Ð¿


20. 40. Про Державну фіскальну службу України : Постанова Кабінету міністрів України від 

21 травня 2014 р. №236 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyalnist-

/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-ukraini/63237.html. 

41. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5.02.1992р. № 2097–ХІІ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

21. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість 

Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.14 № 1130 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-

vartist/normativno-pravovi-akti/63395.html 

22. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / 
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